
Niezbędnik dla studentów I roku 

 

Aby być oficjalnie przyjętym na studia należy najpierw złożyć w Dziale Współpracy 

Międzynarodowej UMK oryginały dokumentów, a następnie złożyć ślubowanie 

elektronicznie poprzez system do obsługi studentów USOS. 

Aby złożyć ślubowanie, musisz założyć konto na serwerze UMK (instrukcja poniżej). Zanim 

jednak będziesz mógł założyć konto na serwerze UMK i złożyć ślubowanie, najpierw Twoje 

dane muszą pojawić się w systemie USOS, a dziekanat Twojego wydziału musi nadać Ci 

numer albumu (legitymacji).  Z tym numerem albumu możesz założyć swoje konto na 

serwerze UMK. Po założeniu konta na serwerze (konta pocztowego @stud.umk.pl) 

będziesz logował się do USOSweba, Twojego konta studenta. 

Każdy student UMK ma obowiązek posiadania konta na centralnym serwerze kont 

administrowanym przez UCI, niezbędnego do złożenia ślubowania, rejestracji na zajęcia, 

złożenia wniosków o stypendia, kontaktowania się w sprawach organizacyjnych i 

dydaktycznych z Uniwersytetem. 

 

•  Zakładanie konta na serwerze UMK 

 

Po założeniu konta ukaże Ci się na stronie ślubowanie.  

Ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się 1 października 

2020 r. o godz. 11:00 i będzie transmitowana przez UMK TV.  

 

Proszę sprawdzić daty inauguracji wydziałowych, uczestnictwo jest obowiązkowe. Jeśli 

masz problem ze znalezieniem informacji, napisz na adres mailowy swojego wydziału -

https://www.umk.pl/uczelnia/wydzialy/ 

Po kliknięciu w link powyżej ukaże się lista wydziałów, po wybraniu swojego wydziału i 

kliknięciu w link zostaniesz przeniesiony na stronę wydziału, a adres mailowy na wydział 

jest zwykle podany w prawym górnym roku. Tam napisz jeśli masz pytania dotyczące 

rejestracji na zajęcia, legitymacji, organizacji roku, organizacji zajęć, formy zajęć. Pisząc 

maila zawsze przedstaw się imieniem, nazwiskiem oraz napisz którego roku studentem 

jesteś. 

 

• Inauguracje wydziałowe 

• Organizacja roku akademickiego 

Obowiązkowo zapoznaj się z regulaminem studiów poniżej. Są tu informacje dotyczące 

Twoich: 

https://www.uci.umk.pl/index.php/Konto_na_serwerze_UMK_dla_student%C3%B3w_i_doktorant%C3%B3w
https://www.umk.pl/studenci/I-rok/wydzialowe_inauguracje/
https://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/rok_akademicki/


 

A) Praw i obowiązków 

B) Warunków i trybu odbywania zajęć dydaktycznych 

C) Zmiany kierunku studiów 

D) Urlopów i skreśleń 

E) Wznowienia studiów 

F) Pracy dyplomowej i innych 

 

• Regulamin studiów 

 

ZDJĘCIE 

Należy przygotować elektroniczne zdjęcie paszportowe w celu wgrania go na swoje konto w 

USOSweb. Będzie ono potrzebne do wydania legitymacji studenta. 

OPŁATA ZA STUDIA  

Zapoznaj się z uchwałą dotyczącą opłat za studia i terminami opłat. W razie wątpliwości 

zapytaj w dziekanacie jaką powinienieś uiścić opłatę. 

LEGITYMACJA – tylko dla osób, które studiują stacjonarnie 

Za legitymację należy dokonać opłaty w wysokości 22 zł na to samo konto, na które 

wpłacałeś/aś opłatę rekrutacyjną. Podanie o legitymację należy złożyć w dziekanacie. 

Czas oczekiwania na legitymację - 2 tygodnie. 

ZAMELDOWANIE 

Jeśli przyjechałeś do Torunia na studia Twój pobyt przekracza 30 dni. W związku z tym 

musisz zameldować się na pobyt czasowy w ciągu 4 dni od przyjazdu. Aby dopełnić tego 

obowiązku odbierz z akademika dokument “zgłoszenie pobytu czasowego”, wypełnij go i 

udaj się do Urzędu Miasta Torunia (najbliższy punkt znajduje się w centrum handlowym 

Plaza przy ul. Broniewskiego 90, I piętro). Musisz zabrać ważny paszport. Opłata za 

zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy – 17 złotych. 

NOSTRYFIKACJA DYPLOMU / ZAŚWIADCZENIE OD KURATORA OŚWIATY O UZNANIU 

ŚWIADECTWA ZA RÓWNOWAŻNE 

Bardzo ważna informacja 

Jeśli Twoje świadectwo zostało wydane poza granicami Polski i jest uzyskane poza krajami 

UE, OECD, EoG, EFTA oraz nie obejmuje go umowa międzynarodowa (Polska ma takie 

umowy z Chinami, Austrią, Białorusią, Ukrainą, Czechami, Francją, Litwą, Niemcami, 

https://www.umk.pl/studenci/regulamin/


Słowacją, Libią) musisz dostarczyć do końca pierwszego semestru decyzję kuratora oświaty o 

uznaniu świadectwa. Więcej informacji: http://www.bip.kuratorium.bydgoszcz.pl/?cid=62 

Jest to obowiązkowa procedura. 

Nostryfikacja to uznanie dyplomu zagranicznego i odbywa się na wydziale. Procedura 

również jest obowiązkowa i jest płatna. Dyplomy spoza UE, OECD, EoG, EFTA  oraz umowy 

międzynarodowej muszą przejść procedurę nostryfikacji. 

 AKADEMIK 

Jeśli jesteś zakwaterowany/a w akademiku umów się na spotkanie w celu zameldowania 

się kontaktując się z kierownikiem akademika. Adresy mailowe i telefony znajdziesz pod 

linkiem: https://www.umk.pl/studenci/akademiki/kontakt/ 

Numer przydzielonego akademika jest na zaproszeniu na studia. 

Jeśli chcesz zmienić pokój lub akademik, ustal to z kierownikiem akademika. 

Od momentu zamieszkania do 1 października za zakwaterowanie płacisz gotówką w kasie 

za dobę. 270 PLN to przedpłata za rezerwację pokoju. W zależności od rodzaju pokoju za 

akademik będziesz płacić 380-650 zł za miesiąc. Od października opłaty za akademik 

dokonuje się na numer konta podany na Twoim koncie studenta w USOSweb. 

Stawki za pokoje za miesiąc i za dobę znajdują się pod linkiem: 

https://www.umk.pl/studenci/akademiki/130_odplatnosc_za_zakwaterowanie_w_doma

ch_studenckich.pdf 

UBEZPIECZENIE 

Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

przysługuje Ci darmowa opieka zdrowotna na podstawie karty EKUZ (Europejska Karta 

Ubezpieczenia Zdrowotnego), którą musisz uzyskać w kraju zamieszkania przed przyjazdem 

na studia. EKUZ uprawnia do skorzystania z wizyty lekarskiej w publicznych placówkach 

opieki zdrowotnej na terenie Unii Europejskiej. Karta nie pokrywa jednak wszystkich usług, 

które są zapewniane bezpłatnie w Twoim kraju. 

Bądź przygotowany na pokrycie pewnych kosztów. w kraju zamieszkania możesz również 

wykupić prywatną polisę ubezpieczeniową ważną na terenie Polski. 

Jeśli jesteś obywatelem spoza UE, musisz wykupić prywatne ubezpieczenie od kosztów 

leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków jeszcze przed przyjazdem do Polski. 

Zwykle obcokrajowcy spoza UE muszą płacić za opiekę medyczną. 

Następnie poniesiony koszt jest zwracany przez firmę zapewniającą ubezpieczenie. 

Kolejną możliwością (po uzyskaniu legitymacji studenckiej) jest podpisanie umowy z 

Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). NFZ to instytucja zajmująca się finansowaniem 

świadczeń zdrowotnych. Miesięczna składka wynosi około 55zł. 

LEGALIZACJA POBYTU 

http://www.bip.kuratorium.bydgoszcz.pl/?cid=62
https://www.umk.pl/studenci/akademiki/kontakt/
https://www.umk.pl/studenci/akademiki/130_odplatnosc_za_zakwaterowanie_w_domach_studenckich.pdf
https://www.umk.pl/studenci/akademiki/130_odplatnosc_za_zakwaterowanie_w_domach_studenckich.pdf


Jeśli masz wizę lub kartę pobytu, a ich ważność wkrótce się skończy, przeczytaj informacje o 

legalizacji pobytu. 

Dużo więcej informacji znajdziesz w przewodniku dla studenta, przeczytaj go! : 

https://www.umk.pl/kandydaci/cudzoziemcy/nowi/PRZEWODNIK-GLOWNY.pdf 

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA 

https://www.umk.pl/usos/dokumentacja/rejestracja_na_zajecia.pdf 

Jeśli nie zdążysz zarejestrować się na zajęcia w terminie z uwagi na brak konta w USOS, 

skontaktuj się z dziekanatem i poproś o pomoc, zapytaj czy możesz dopisać się do wybranej 

grupy. 

 

https://www.umk.pl/kandydaci/cudzoziemcy/nowi/PRZEWODNIK-GLOWNY.pdf
https://www.umk.pl/usos/dokumentacja/rejestracja_na_zajecia.pdf

